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 چکیده

 های فوتبال بود. اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم نقش و هدف پژوهش حاضر بررسی هدف:

 و دستیابی به اهداف هاآوری دادهجمعو کمی برای رویکردهای کیفی از بوده و  هدف کاربردی ازلحاظاین پژوهش  :شناسیروش

هدفمند انتخاب  صورتبهانجام شد که دوازده نفر متخصص ای با یافتهساختارهای نیمهمصاحبه در بخش کیفیاستفاده شده است. 

ان پلیس، امل افسرکننده )ششرکتنفر  144 ،مرحله کمیدر  که ای طراحی شدگویه 17ای پرسشنامه شده بودند. در این مرحله،

ز تحلیل عاملی اکتشافی ا پاسخ دادند. آنبه تصادفی  صورتبهاستادیوم(  دهندگان مسابقات فوتبال، مدیرانمتخصصان و سازمان

 شد. های پژوهش استفاده های کمی و آزمون فرضیهبرای تحلیل داده تأییدیو 

ها است. آموزش کارکنان یکی از عوامل مؤثر بر امنیت استادیومتی( امنیامنیتی و غیرنتایج نشان داد منابع انسانی ): هایافته

(05/0 P  45/13و=t و بررسی اعتبار و پیشینه )آنها (05/0 P  78/10و=tبه ترتیب ،)  دو 78/0و  90/0با بارهای عاملی ،

  باشند.ها مؤثر میدر ارتقای امنیت استادیوم هستند کهمنابع انسانی مربوط به عامل فرعی 

نقش و مسئولیت  ،در طول عملیات مسابقهبایست می کننده در برگزاری مسابقات فوتبالمنابع انسانی مشارکت: گیرینتیجه

تأمین محیطی د نتوامی شدهصالحیتتأییددیده و منابع انسانی آموزشهمچنین، را درک نمایند. در تأمین امینت استادیوم خود 

  . دماینرا تضمین کاران و مسئوالن حاضر در استادیوم امن و ایمن برای تماشاگران، ورزش

 .کارکنان رویداد: امنیت ورزشی، استادیوم فوتبال، آموزش، تعیین صالحیت، های کلیدیواژه

 E - mail: faraji@azaruniv.ac.ir 09144437321 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

ها و یگذارهیاز سرما یبردارست. بهرهین دهیپوش کسهیچها بر سازمانات یند عملیدر فرا یمنابع انسان تأثیرگذارامروزه نقش 

نسبت به اهداف و  هتوانمند، کارا و متعهد دارد ک ینانسا یرویکامل به ن یبستگ شدهبینیپیش یهامهبرنا به اهداف و یابیدست

افت یطور مستمر با درهح و جامع بیصح یك نظام آموزشیو با استفاده از باشد اخت کامل داشته اه شندستگ یهااستیس

دیگر  هامروز (.1389پورکریمی و همکاران، ) دیفزایخود ب یمهارت عمل بر یش دانش علمیاز ضمن افزایمورد ن یهاآموزش

 یك عامل مهم عنوانبهانسانی را  آورند، بلکه نقش نیروینمی شماره یك عامل موفقیت ب عنوانبههای مادی و طبیعی را سرمایه

کنند. این بدان معنا است که معرفی میهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره و اثربخش در تولید فکر و اندیشه در فعالیت

ب و هنر مدیریت و تجار که به همراه علم و هستند ترین بخش از دروندادهای سازمانمنابع انسانی موجود در سازمان مهم

 (. 1392شمار روند )مشتاقیان و همکاران، ه ها ببخش موفقیتتوانند تجلیمی شدهکسبهای آموزش

توانند عناصر موجود در گیرد که در کنش متقابل با یکدیگر میای اجتماعی، نیروهای پویایی را دربر میپدیده عنوانبهورزش 

ها ای که میلیونگونههورزش ب روزافزونگسترش  ورند.آای درتقویت کنند یا آن را به شکل تازهماعی را تهنگی و اجساختارهای فر

مطبوعات  یانمتصدها گرفته تا عکاسان، خبرنگاران، نفر انسان در سراسر جهان از ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران باشگاه

با توجه به بازتاب وسیع برگزاری رویدادهای زشی مشغول به کارند. ور هایهمه در فعالیت های گروهی همه وورزشی و دیگر رسانه

نمودی از امنیت در سطح جامعه شناخته  عنوانبهتواند های جمعی امنیت موجود در برگزاری این رویدادها میورزشی در رسانه

تأمین  هایرزشی فرایندن رویدادهای وبرگزارکنندگا یشرویپترین مسائل ترین و ضروریاز مهم(. 1395شود )کارگر و همکاران، 

نهادن های دور تا امروز بوده که ضمن پشت سر از مقوالت بسیار مهم و رایج حیات بشری از گذشته یتامن .استرویداد  امنیت

ری یافته تبر اهمیت آن نیز افزوده شده و ابعاد وسیع هرروزتحوالت عمده در گذر زمان، نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده، بلکه 

 صورتبه. تنها زمانی که قوانین جامعه بر اساس توافق جمعی و رضایت عمومی (1390صالحی امیری و افشاری نادری، )است 

توان به تحقق تأیید و قبول متقابل افراد جامعه قرار گیرد و منافع ملی بر منافع فردی اولویت یابد، مییك قرارداد اجتماعی مورد 

آن جامعه فاقد  یتیامنر افراد و آسودگی از تعرض و تهدید اطمینان پیدا کرد. در غیر این صورت، سیستم نوعی آرامش درونی د

اجتماعی تلقی  امنیتتوانند تهدید علیه می کسهمهو  یزچهمهچنین فضایی،  گیر الزم خواهد بود و درهای ضربهدیواره و الیه

 امنیتستره ورزشی، ماهیت و گ امنیتمدیریت . (1390نادری،  ی و افشاریصالحی امیر)گیرد شوند و ناامنی اجتماعی شکل می

ها و های فعالیت تروریستتروریستی، شیوههای کننده رویدادهای ورزشی مثل تروریسم )انگیزه فعالیتورزشی و مسائل تهدید

هال و )دهد لعه و بررسی قرار میی(، بالیای طبیعی و مسائل ازدحام جمعیت در ورزش را مورد مطاستیترورنیز اثر اقدامات 

تند رویدادهای ورزشی هس یدکنندهتهدهای ترین ریسكاز مهم های جمعیتنظمیتروریسم، هولیگانیسم و بی .(2008همکاران، 

 اجتماعی، اقتصادی، مختلف هایگونه حوادث ناگوار در میادین ورزشی برآیندی از کارکرد حوزه. وقوع این(2012هال و همکاران،)

 و خاص یك کشور و یا یك رشته ورزشی نیست و در اکثر (1385شاه منصوری و مظفری، )معه است سیاسی و فرهنگی جا

ورزش فوتبال  اما دامنه و تعدد آن در (2010، 1امری)پیوندد ای ورزشی به وقوع میهکشورهای جهان و تقریباً در همه رشته

 .(1382نی تبریزی، رحمتی و محس)است های ورزشی بیش از سایر رشته

 یناز بروز ا یریجلوگ یبرا یگذشته اقدامات یهازمان. از یستندن یدیجد مسئله یورزش یدادهایو خشونت در رو یآشوبگر 

و  یرانمد یفهبه خود گرفته است. البته وظ یدتریاشکال جد رفتهرفتهانجام شده و  یورزش یدادهایرو امنیت ینها و تأمیناآرام

 برگزاری رویداد و نیز یانمتصدورزشکاران،  امن برای یطیفراهم آوردن مح ینهدر زم ورزشی یدادهایرو یرمسئوالن برگزا

                                                 
1. Emeri 
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 یاجزا یکه تمام شودیمحقق م یتنها هنگام ی،ورزش یدادهایرو یو نظم برگزار امنیت. حفظ یستآسان ن چنانآنتماشاگران 

یر و تداب یکه تمام شودیم یاننمازمانی موفق  یریتمد ینه،زم ینر ادهند. د مخود را به نحو احسن انجا یفوظا امنیتی یستمس

 یتخالق یارتقا ینهو زم بهبود یافته امنیتی یستمس یاجزا یلکرد تماماست عم یداشته باشند. ضرور یشگیرانهپ جنبه راهکارها

جاللی ) کند یداکاهش پ یاحتمالحوادث بروز  ینهکه با مشارکت آنها زم ودفراهم ش یاگونهبه یانمتصد یتمام هایییو توانا

 .(1390دوست قهفرخی، فراهانی و علی

 (1395کارگر و همکاران )اند. محققان در بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی به موارد متعددی اشاره کرده

ها و تبلیغات، منابع انسانی ها، فناوری، رسانهبر امنیت رویدادهای ورزشی را در پنج حوزه زیرساخت مؤثرخود عوامل  پژوهشدر 

های محافظت ( نیز زیرساختارهای ورزش فوتبال، شیوه1395نژاد و همکاران )همتی بندی نمودند.دستهو اقدامات فرهنگی 

مؤثر بر امنیت  ترین عواملمهم عنوانبهریزی مسابقات را مدیریت و برنامه یتدرنهاها، نیروهای انسانی و فیزیکی از استادیوم

دهد که سی پیشینه مطالعات صورت گرفته در حوزه امنیت ورزشی نشان میهای فوتبال شناسایی و معرفی نمودند. برراستادیوم

، پرسنل برگزاری و نیز نیروهای نظامی و انتظامی مسئول استادیوم کارکنان های فوتبال،استادیوم امنیتبر  گذاریکی از عوامل اثر

 استادیوم امنیتتوانند در پرسنل و کارکنانی که می طورکلیبه. (1395نژاد و همکاران،)همتی باشندمی استادیوم یتامنتأمین 

و هیئت فوتبال،  )کارکنان استادیوم غیرامنیتی)نیروهای نظامی و انتظامی( و  امنیتینقش داشته باشند به دو دسته پرسنل 

( 2010) 1هال زعمهب (.1395نژاد و همکاران،شوند )همتیسیم میداوطلب و غیره( تق ، اورژانس، نیروهاینشانیآتشنیروهای 

ها و اماکن ورزشی، آموزش مؤثر کارکنان و پرسنل است. بهتر است کارکنان کلید محافظت از زیرساختارهایی همچون استادیوم

ها، کنان روز مسابقه اعم از راهنماها، فروشندهه کارو هم امنیتیهای ورزشی مسئول برگزاری مسابقات، نیروهای نظامی و سازمان

آگاه شده و نقش و  استادیوم امنیتهای تأمین و شیوه هامشیخطآموزش ببینند و در مورد  درستیبهلیت و غیره متصدیان ب

( نیز 2009) 2كبه عقیده سیسل. (2006هال، )درک کنند  خوبیبهرا  استادیوم امنیتمسئولیت خود در طول عملیات تأمین 

کند. آموزش را تضمین می استادیوم امنیتبرای این کارکنان از عواملی است که ماهر و صدور گواهینامه و تأییدیه  امنیتیپرسنل 

-ورودی کنندهکنترل، آموزش پرسنل (2010هال،)در مورد نحوه رفتار با تماشاگران  استادیوم امنیتیپرسنل برگزاری و نیز نیروهای 

های مدیریت ، آموزش تکنیك(2006؛ هال،2010هال،)های بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامه افراد مورد شیوهدر  ستادیومهای ا

 درنهایتو  (2006هال،)های مقابله با بحران های مدیریت ریسك و روش، آموزش برنامه(3،2012نسونو، اس2010هال،)جمعیت 

 (2006هال،) کشتارجمعیهای گذاری و انواع سالحهدیدات بمبا تمورد نحوه برخورد ب و پرسنل برگزاری در امنیتیآموزش نیروهای 

 امنیتاشاره شده است. در همین زمینه افزایش دانش و آگاهی مسئوالن  آنهاهای مختلف به متغیرهایی هستند که در پژوهش

های یز بازدید از استادیومو سمینارهای مربوطه و نها )مثل حضور در همایش المللیبینهای داخلی و از طریق همکاری استادیوم

(، نیروهای امنیتی نقش اجتماعی حیاتی 2017) 4به عقیده هاوی و کامپل. (2006هال، )باشد  کنندهکمكتواند سایر کشورها( می

شود؛ یب این قشر میدر تأمین امنیت رویدادهای اجتماعی دارند و این در حالی است که معموالً کمترین دستمزد و پرداخت نص

 برگزاری مطمئن رویدادها باشند.  یبراترین دارایی افراد نیروهای امنیتی ممکن است باارزش حالبااین

سوننتایج پ ستوت و پیر شان داد که بین عملکرد نیروی 2006) 5ژوهش ا شگاه و  پلیس( ن در کنترل نظم و برقراری امنیت ورز

های ورزشگی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و رفتار پلیس در قبال تماشگاگران، در بروز میزان اوباشگگری و خشگونت در اسگتادیوم

                                                 
1. Hall 

2. Cieslac 

3. Swenson 

4. Howie and Campbell 

5. Stott and Pearson 
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تواند هم هواداران را از صگگحنه آشگگوب و درگیری دور کند و هم ، زیرا میدارد ایکنندهتعییناوباشگگگری نقش بسگگیار مهم و 

در  تأثیرگذارکه یکی از عوامل مهم و  نداددر تحقیق خود گزارش (، 2017) و همکاران 1فیلینگری آن باشگگگد. کنندهتحریك

و نیروهای امنیتی اسگگت. به عقیده این محققان،  برگزارکنندهها نحوه رفتار و برخورد کارکنان تجربه حضگگور افراد در ورزشگگگاه

ی احساس رفتار دوستانه کارکنان رویداد در احساس مثبت تماشاگران تأثیر داشته و اغلب تماشاگران در حضور نیروهای امنیت

به عدم مشگگارکت نیروهای پلیس برقرارکننده امنیت ( در پژوهش خود 2012) 2اوغلورمضگگاناند. امنیت بیشگگتر را گزارش نموده

شیهای آموزشی همچون همرویدادها در فعالیت ضرورت آموزش این افراد برای مقابله بهتر ها و همایشاندی شاره کرده و بر  ها ا

( معتقدند بهبود نحوه 1386محمدکاظمی و همکاران ) ه اسگگت.های فوتبال تأکید کردامنیت اسگگتادیومبا تماشگگاگران و برقراری 

تماشاگران اثر بازدارنده به سزایی  آمیزخشونتقضاوت داور و عملکرد بازیکنان، مربیان و نیروی انتظامی، بر گرایش و بروز رفتار 

کنند. های تهاجمی عمل میهایی برای بروز رفتارمحرک عنوانبه هاخواهد داشگگگت. این محققان گزارش کردند که محدودیت

ترین های نادرسگگت داور از مهممربیان، عملکرد نامناسگگب مدیران باشگگگاه، عملکرد نامناسگگب لیدرها و قضگگاوت غیراخالقیرفتار 

 بود. (1392و کشگگگر ) (1388عوامل مؤثر بر بروز رفتار هیجانی شگگدید تماشگگاگران فوتبال در پژوهش وثوقی و خسگگروی نژاد )

رویداد  امنیتسگگگیسگگگتم آگاهی از »باید سگگگیسگگگتمی با عنوان  در ورزش امنیتنیز معتقدند که برای مدیریت برخی محققین 

های ، تمرین و تکرار شیوه4، آموزش و تربیت نیروهای انسانی3طراحی کرد که شامل چهار فرایند ارزیابی ریسك رویداد «ورزشی

  .(2008هال و همکاران، )است  6امنیتهای تأمین ا بازبینی شیوهیزی یو مم 5امنیتتأمین 

ها برای تماشاگران، این ورزشگاه ناامنهای فوتبال حاکی از فضای رسد وقوع حوادث ناگوار در ورزشگاهمی به نظر طورکلیبه 

مسئولین دهنده ضعف و کاستی حوادث نشان ها باشد و مشاهده مکرر اینورزشکاران، مربیان، داوران و سایر افراد حاضر در آن

و عدم آموزش منابع انسانی برگزارکننده  امنیتیمشکالت با توجه به اینکه (. 2016، 7یوسفدر پیشگیری و کنترل آن باشد )

ها داشته بر حضور تماشاگران در استادیوم ویژهبهد تأثیرات نامطلوبی در برگزاری رویدادهای ورزشی نتوانمی رویدادهای ورزشی

های تأمین امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی با توجه به نتایج پژوهش و همچنین نظر به اهمیت (1392، جاللی فراهانی) دنباش

های این یافته بود. ایرانهای فوتبال پیشین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم

کمك نماید تا اقدامات مناسب در جهت ارتقای سطح امنیت اندرکاران و برگزارکنندگان مسابقات فوتبال تدسبه تواند پژوهش می

های فوتبال را تأمین امنیت ورزشگاه هایهزینه بینی نموده و نیزکننده پیشنیروی انسانی برگزار واسطهبهال های فوتباستادیوم

های پراکنده به نقش عوامل انسانی در تأمین امنیت محیط صورتبهذشته گ هایهرچند پژوهش دهی کنند.مناسبی جهت طوربه

های ورزشی و جامع و تمام شمول ابعاد انسانی مؤثر بر ارتقای امنیت محیط صورتبهاند، اما پژوهشی که ورزشی اشاره کرده

محقق را بر آن داشت که به  این زمینه درهای فوتبال ایران را بررسی کند یافت نشده و شکاف پژوهشی موجود استادیوم ویژهبه

 های فوتبال ایران بپردازد.بررسی نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم

 

 

                                                 
1. Filingeri  

2. Ramazanoglu 

3. Risk assessment  

4. Training 

5. Practice 

6. Audit 

7. Yusoff 
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 شناسیروش

 بخش کیفی پژوهشاستفاده شد.  1برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش پژوهش ترکیبیپژوهش حاضر کاربردی بوده و 

با کارشناسان )یك نفر کارشناس فوتبال، دو نفر مدیر ورزشگاه فوتبال، پنج  ساختاریافتهنیمه  2رویشامل دوازده مصاحبه رودر

در  گیری. نمونههای فوتبال ایران بودورزشگاه امنیتهای مؤثر بر برای شناسایی عاملدانشگاه(  داتو چهار نفر اسافسر پلیس نفر 

 و کارشناس فوتبال اعضای هیئت مصاحبه استفاده شد. برای انتخاب 3برفی ولهگل گیریبوده و از روش نمونه دارهدفاین مرحله 

افسران  نیز از میان پژوهش امنیتیکارشناسان  و فوتبال استان گیالن هیئتاز در این پژوهش  کنندهشرکت مدیران ورزشگاه

 های فوتبال این استان در روز مسابقهورزشگاه امنیتکه مسئول تأمین  امداد( ویژه و هاییگان) نیروی انتظامی استان گیالن ارشد

اساتید دانشگاه که در زمینه مدیریت چند نفر از همچنین، . شدند انتخابهای فوتبال آشنا بودند، ورزشگاه امنیتبا مسائل  بوده و

 لیفاتی داشتندمتخصص بوده و در این زمینه تأمباحث مربوط به خشونت و پرخاشگری در ورزش  و اماکن و رویدادهای ورزشی

 ی که جهت تماشایتماشاگرانبرخی از های مربوط به هفت مصاحبه با در این مرحله یافتههمچنین  .ندپژوهش شرکت کرددر  نیز

از این تماشاگران  گرفت.، مورد استفاده قرار حضور داشتندهای فوتبال استان گیالن در ورزشگاه ایرانلیگ برتر  مسابقات فوتبال

تماشاگران  آمیزخشونتو مسائلی که منجر به بروز رفتارهای  ورزشگاه امنیتنظرات خود در ارتباط با وضعیت خواسته شد تا 

تا خیلی  0ی )بدون اهمیت=انهیگزای در مقیاس لیکرت شش گویه 17ای پرسشنامه در این مرحله شود تشریح نمایند.می

 امنیتارتقای  مسابقات فوتبال بر هکارکنان برگزارکنندل و پرسنهای مرتبط با ش نقش و اهمیت گویهبرای سنج (5مهم=

ر امنیت ورزشگاه تأثیر داشتند ب غیرمستقیممستقیم و یا  صورتبههای پرسشنامه طراحی و ساخته شد. هر یك از گویه هاورزشگاه

 د. قرار گرفتنو مورد تأیید کارشناسان مرحله اول پژوهش 

های فوتبال ایران، رؤسا و کارشناسان استادیوم اندرکاراندستمدیران و له کمی( شامل اری مرحله دوم پژوهش )مرحجامعه آم

ها در روز مسابقه و نیز اساتید متخصص در استادیوم امنیت، افسران نیروی انتظامی مسئول تأمین هااستانهای فوتبال هیئت

نفر افسر  40)شامل  کنندهشرکت 144ها که از میان آند خشونت و پرخاشگری در فوتبال بو زمینه اماکن و رویدادهای ورزشی و

انی، هشت نفر از مدیران فوتبال استانی و شهرست هایهیئتهای ایران در نفر از سازمان دهندگان مسابقات فوتبال لیگ 61پلیس، 

انشگاهی متخصص در زمینه مدیریت نفر از اساتید د 12های ایران، ورزشگاه امنیتینفر از نیروهای  15های فوتبال ایران، ورزشگاه

به  رویدادهای ورزشی و خشونت و پرخاشگری در ورزش و نیز هفت نفر دیگر بدون اشاره به جایگاه سازمانی خود(اماکن و 

، در 4در دسترس صورتبهنحوه انتخاب نمونه در حوزه افسران پلیس در مرحله اول پژوهش پاسخ دادند.  شدهیطراح پرسشنامه

 صورتبهها تصادفی ساده و در بخش متخصصین دانشگاهی، مدیران و نیروهای امنیتی ورزشگاه صورتبهفوتبال  هایهیئتبخش 

بندی ل عاملی اکتشافی شد و پس از عاملتحلی 20نسخه  اساسپیاس افزارنرم با استفاده شدهآوریجمعهای دادههدفمند بود. 

 . گرفتانجام  آنهابر روی  تأییدیتحلیل عاملی  5/8نسخه لیزرل  افزارنرمها، با استفاده از گویه

 هایافته

ویژه، امداد و پیشگیری(  هاییگاندرصد( جزء افسران نیروی انتظامی ) 77/27نفر ) 40در این پژوهش  کنندهشرکت 144از میان 

 ساتید دانشگاهی بودند. به دلیل مسائلمسابقات فوتبال و نیز کارشناسان و ا اندرکاراندستدرصد( دیگر جزء  23/72نفر ) 104و 

                                                 
1. Mixed-method Protocol 

2. Face to face 

3. Snowball sampling technique 

 های فراوان به عنوان نمونه دردسترس در تحقیق حاضر شرکت کردند. های ویژه استان گیالن با پیگیری. افسران نیروی انتظامی و یگان 4
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نیروهای انتظامی با محدودیت مواجه بود افسران های جمعیت شناختی اطالعات مربوط به ویژگی آوریجمع، محقق در امنیتی

  مسابقات فوتبال ارائه شده است. اندرکاراندستتوزیع فراوانی کارشناسان و  1جدول در اما 

 فوتبال بر اساس استان محل خدمت اندرکاراندستسان و شناکارفراوانی  توزیع  .1جدول 

 درصد کنندهشرکتتعداد افراد  نام استان

 4/14 15 گیالن

 6/9 10 اصفهان

 7/8 9 مرکزی

 7/8 9 تهران

 7/7 8 همدان

 7/7 8 فارس

 7/7 8 یزد

 7/7 8 قم

 7/6 7 البرز

 7/6 7 خوزستان

 8/4 5 کرمان

 9/2 3 خراسان شمالی

 9/2 3 ربایجان شرقیذآ

 9/1 3 هرمزگان

 1 1 آذربایجان غربی

 1 1 قزوین

 100 104 مجموع

 یهااستاندر این پژوهش را داشت.  کنندهشرکتبیشترین تعداد  کنندهشرکتنفر  15، استان گیالن با 1بر اساس اطالعات جدول

 فتند.فهرست قرار گر در انتهای این کنندهشرکتآذربایجان غربی و قزوین نیز با یك نفر 

 منابع انسانی )پرسنل و کارکنان رویداد(نشان داد،  پژوهش پس از تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی های بخش کیفییافته

کارشناسان تحقیق عقیده  های فوتبال ایران است.ورزشگاه امنیتهای اصلی مؤثر بر برگزارکننده مسابقات فوتبال یکی از عامل

های توانند در تأمین امنیت استادیومدهندگان مسابقات( هم می)سازمان یغیرامنیتوه بر نیروهای امنیتی، نیروهای داشتند که عال

و با هویت  شدهشناختهفوتبال نقش داشته باشند. به نظر برخی از کارشناسان، نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در استادیوم افرادی 

م صالحیت و شایستگی برخی از افراد زیرمجموعه عد طورهمیناس بودن و عدم تعیین هویت و هستند و مشکلی که وجود دارد ناشن

بعدی عدم آموزش همین افراد  مسئلهها، نیروهای خدماتی و غیره است. بلیت، فروشنده کنندهتوزیعبرگزارکنندگان همچون افراد 

شوند. ران و اغتشاش میعامل ایجاد بح آنهانداشته و بعضاً خود  که در برابر مسائل امنیتی و مشکالت جمعیت تجربه و علم کافی است

های فوتبال در مصاحبه با محقق اذعان داشتند که آنان نیز در خصوص نحوه رفتار البته برخی افسران یگان ویژه حاضر در استادیوم

با  درنهایتوجود دارد.  خألزمینه  اند و در اینهای محدودی داشتههای ورزشی آموزشاغتشاش و ناامنی در محیطدر شرایط 

های مربوط به پرسنل و کارکنان شناسایی و در قالب یك گویههای صورت گرفته و نیز مرور پیشینه پژوهش بندی مصاحبهجمع

اد( در ارتباط با نقش و اهمیت منابع انسانی )پرسنل و کارکنان روید شدهییشناساهای گویهای فهرست شدند. گویه 17پرسشنامه  

در دو عامل فرعی بررسی صالحیت و اعتبار کارکنان و آموزش  های فوتبال ایرانورزشگاه امنیتبر  لمسابقات فوتبا برگزارکننده

و  مربوط به بررسی سوابق و پیشینه منابع انسانی ) شامل کارکنان و پرسنل استادیوم بندی شد. پنج گویهو تمرین آنان دسته
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تا  40های شماره و غیره( در عامل صالحیت و اعتبار )گویه دیان بلیتها، متصروهای داوطلب، فروشندهسایر برگزارکنندگان، نی

های مختلف کنترل و مدیریت جمعیت، آشنایی با وظایف خود در هنگام تهدیدات ( و دوازده گویه در مورد آموزش روش44

و نیز کارکنان و برگزارکنندگان  نیتیامن اعم از نیروهای انتظامی و و غیره و نیز تمرین موارد فوق به همه پرسنل و کارکنا امنیتی

 ( قرار گرفت.56تا  45های شماره روز مسابقه در عامل آموزش و تمرین )گویه

عامل های فرعی مؤثر بر عامل تعیین جهت( اصلی هایمؤلفه تحلیل روش) اکتشافی عاملی تحلیل روش از پژوهش در بخش کمی

در نظر  55/0 گویه هر برای قبول مورد عاملی بار حداقل ،پرسشنامه اکتشافی عاملی تحلیل در. استفاده شد نپرسنل و کارکنا

از  شدهساختههای استفاده از تحلیل عاملی مناسب بوده و عامل که نشان داد 2شد. نتایج آزمون بارتلت مندرج در جدول  گرفته

 آلفای از استفاده با ی نیزیایپا یا درونی ثبات زانیم .استیید ای پرسشنامه مورد تأبنابراین روایی واگر؛ اعتبار الزم برخوردارند

کایسرگ مایر گ  نتایج آزمون .آمد دست به 92/0و عامل آموزش و تمرین   88/0عامل صالحیت و اعتبار برابر با  برای کرونباخ

 .(2)جدول  ندها برای تحلیل عاملی کفایت دارنیز نشان داد که تعداد نمونه اولکین

 و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی  کایسر گ مایر گ اولکین نتایج آزمون .2 جدول

KMO بارتلت 

90/0 

 13/1743 خی دو

 136 درجه آزادی

 001/0 داریسطح معنی

و  در  ماندهیباقتحلیل به دلیل بارهای عاملی باال در فرایند  نیروی انسانیپرسشنامه  هایهمه گویهدر تحلیل عاملی مرحله اول، 

 به عامل هر به مربوط هایگویه(. 2بندی شدند )جدول دسته آموزش و تمرینو نیز  صالحیت و اعتبارهای دو عامل به نام

 در مربوطه عامل در گویه هر به مربوط عاملی بار و( استاندارد انحراف و میانگین) دهندگانپاسخ دیدگاه از آنها اهمیت همراه

 .است شده ارشزگ 3 جدول

 پرسنل و کارکنان پرسشنامههای ها و عاملگویه .3 جدول

عنوان عامل 

 فرعی

میزان تبیین 

 واریانس

اولویت گویه 

 در عامل
 هاهیگو

 استانداردانحراف 

 نیانگیم  ±

بار 

 عاملی

صالحیت و 

 اعتبار

 83/0 15/4 ± 06/1 رسانه و غیرهدار برای تمام پرسنل روز بازی، اصحاب صدور کارت شناسایی عکس 1 درصد 07/26

های شناسایی صادره جهت جلوگیری از احتمال جعل استفاده از هولوگرام بر روی کارت 2

 هاآن

07/1 ± 04/4 75/0 

 صورتبهنشینان، کادر فنی و پرسنل برگزاری بازی از کارت شناسایی خود استفاده همه نیمکت 3

 در تمام لحظات  آویزگردن
13/1 ± 01/4 80/0 

 82/0 93/3 ± 06/1  های شناسایی جدید و متفاوت در هر فصل برای پرسنل برگزاری بازیصدور کارت 4

برگزاری  اندرکاراندست، داوطلبین و ها، کارکنان استادیومفروشندهبررسی سابقۀ همه  5

 بازی

09/1 ± 75/3 61/0 

آموزش و 

 تمرین

در مورد نحوه رفتار با تماشاگران و  امنیتیی بازی و نیروهای آموزش پرسنل برگزار 1 درصد 73/34

 مهمانان

91/0 ± 15/4 64/0 

 71/0 15/4 ± 94/0 برگزارکنندهو پرسنل  امنیتیهای مدیریت ازدحام جمعیت به نیروهای آموزش تکنیك 2

3 
 در مورد نحوه برخورد با تهدیدات و پلیس استادیوم امنیتیآموزش همه نیروهای 

 ای و غیرههای شیمیایی، بیولوژیکی، تشعشعی، هستهو انواع سالح گذاریبمب
98/0 ± 09/4 71/0 

 58/0 06/4 ± 81/0 استادیوم امنیتهای اولیه و اساسی تأمین آشنا نمودن پرسنل برگزاری بازی رویه 4

 61/0 05/4 ± 97/0 هاآشنا نمودن پرسنل برگزاری بازی با شرح وظایف و مسئولیت 5

های بازرسی بدنی و در مورد شیوه های استادیومکننده ورودیآموزش پرسنل کنترل 6

 کنترل اعتبارنامه افراد

93/0 ± 04/4 65/0 

و سایر نهادهای درگیر  امنیتی، پرسنل های مدیریت ریسك به کارکنان استادیومآموزش برنامه 7

 در برگزاری بازی
90/0 ± 02/4 81/0 
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، آموزش 88/0صالحیت و اعتبار کارکنان  هایعامل برای کرونباخ روش آلفای از استفاده با پرسشنامه درونی یا پایایی ثبات زانیم

ها در یکی از جام فرایند تحلیل عاملی اکتشافی و قرار گرفتن هر یك از گویهبا توجه به ان .آمد دست به 92/0و تمرین کارکنان 

 پرسشنامه نیز تأیید شد.  1روایی واگرای ها،عامل

اصحاب  ،یتمام پرسنل روز باز دار برایعکس ییصدور کارت شناسا» عامل صالحیت و اعتبار، در ،3 جدول اطالعات اساس بر

در این بخش، گویه . شد شناخته گویه ترینمهم عنوانبه و با داشتن بیشترین میانگین گرفته قرار باالیی اولویت در «رهیرسانه و غ

در  با کسب کمترین میانگین «یباز یبرگزار اندرکاراندستو  ینداوطلب ،استادیوم کارکنان ها،همه فروشنده ۀسابق یبررس»

وه رفتار با در مورد نح امنیتی یروهایو ن یباز یآموزش پرسنل برگزار» در عامل آموزش و تمرین نیزفت. اولویت آخر قرار گر

ترین مهم «کنندهو پرسنل برگزار امنیتی یروهایبه ن تیازدحام جمع تیریمد هایكیآموزش تکن»و  «تماشاگران و مهمانان

 یوماستاد یۀو تخل یاورژانس یتبحران و وضع یریت)مانور( مد یاتعمل یشیآزما یاجرا»های هدر این عامل، گویها بودند. گویه

با داشتن کمترین  «از شروع فصل مسابقات یشپ یوماستاد امنیت ین)مانور( تأم یاتعمل یشیآزما یاجرا»و  «از شروع فصل یشپ

 ر قرار گرفتند.میانگین در اولویت آخ

های پژوهش است. برای تعیین نرمال داده چگونگی توزیعکارگیری تحلیل مسیر باید در نظر داشت، هیکی از مواردی که پیش از ب

( فرض C.R <58/2برای هر متغیر ) آمدهدستبههای بحرانی استفاده شد و با توجه به نسبت 2بودن چند متغیره از ضریب مردیا

بین متغیرهای مستقل  3خطی چندگانهلیل مسیر، عدم وجود همها رد شد. از دیگر مفروضات تحبودن توزیع دادهعدم طبیعی 

پرداخت. با توجه  5( و پارامتر تحملVIF 4واریانس ) تورم عامل شاخص دو بررسی به باید خطی هم وجود تشخیص برایاست. 

ت اس 1فر و نزدیك به ها نیز، بیشتر از صو پارامتر تحمل آن 10مستقل، کمتر از های متغیر همه عامل تورم واریانسبه جدول 

 .(4)جدول خطی بین متغیرهای مستقل داردکه نشان از میزان پایین هم

 پرسنل و کارکنان مسابقهبینی کننده خطی چندگانه در متغیرهای پیشهای همشاخص .4جدول

 متغیر عامل تورم واریانس پارامتر تحمل

 صالحیت و اعتبار 98/1 50/0

 آموزش و تمرین 98/1 50/0

سازی معادالت های مربوط به منابع انسانی برگزارکننده مسابقه، از روش مدلز تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی عاملا پس

 (.1)شکل  6ارائه الگو استفاده شد درنهایتمرتبه اول و دوم و  تأییدیساختاری برای تحلیل عاملی 

                                                 
1. Divergent validity 

2. Mardia’s Coefficient 

3. Multicollinearity 

4. Variance inflation factor 

5. Tolerance 

)زیرساختار،  هاهای فوتبال است که در آن چهار عامل اصلی مؤثر بر امنیت استادیومهای یك تحقیق جامع در مورد عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم. این مقاله گزارش بخشی از یافته 6

مربوط به یك مدل کلی است  1های برازش گزارش شده در شکلد. شاخصها شناسایی شحفاظت فیزیکی، پرسنل و مدیریت و برنامه ریزی مسابقه( و دوازده عامل فرعی متناظر آن

 امل امنیت استادیوم رسیده است. که در مرتبه اول از دوازده عامل فرعی به چهار عامل اصلی و در مرتبه دوم از چهار عامل اصلی به ع

8 
های داخلی و از طریق همکاری استادیوم امنیتزایش دانش و آگاهی مسئوالن فا

های ها و سمینارهای مربوطه و نیز بازدید از استادیوم)مثل حضور در همایش المللیبین

 سایر کشورها(

03/1 ± 94/3 63/0 

-و روش امنیتیها و افراد راهنما در مورد هشدارهای آموزش همه نیروهای داوطلب، فروشنده 9

  های تخلیه استادیوم
03/1 ± 90/3 60/0 

، پرسنل برگزاری و سایر نهادهای های مدیریت ریسك با مشارکت کارکنان استادیومبرنامهتمرین  10

 درگیر در برگزاری بازی

05/1 ± 84/3 66/0 

 استادیوماجرای آزمایشی عملیات )مانور( مدیریت بحران و وضعیت اورژانسی و تخلیۀ  11

 پیش از شروع فصل مسابقات

04/1 ± 74/3 76/0 

 67/0 70/3 ± 05/1 پیش از شروع فصل مسابقات استادیوم امنیتاجرای آزمایشی عملیات )مانور( تأمین  12
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AGFI GFI NNFI  NFI RMSEA P-value 𝑥2 /df df 𝑥2  

 تحلیل عاملی مرتبه اول 40/89 48 86/1 001/0 078/0 97/0 98/0 91/0 85/0

 تحلیل عاملی مرتبه دوم 16/3 2 58/1 001/0 064/0 99/0 99/0 99/0 95/0

 مرتبه اول و دوم( تأییدیاز عامل منابع انسانی )تحلیل عاملی  ورزشگاه امنیتالگوی تأثیرپذیری  .1لشک

های صالحیت های فرعی مؤثر بر آن )عامل)پرسنل و کارکنان( توسط عامل ل، سازه مکنون مرتبه اولدر تحلیل عاملی مرتبه او

شود. بر اساس نتایج این بخش عامل فرعی آموزش و تمرین بیشترین و اعتبار و نیز آموزش و تمرین در این مقاله( تبیین می

پرسنل و کارکنان دارد. در تحلیل عاملی مرتبه  مؤلفهملی را برای (  بار عا79/0ر کمترین )( و عامل فرعی صالحیت و اعتبا90/0)

های مؤثر بر آن )عامل پرسنل و کارکنان در این مقاله( دوم نیز سازه مکنون مرتبه دوم )امنیت استادیوم فوتبال( توسط عامل

( نشان داد که این 1ل و دوم )شکلهای اومرتبه تأییدیملی های برازش مدل تحلیل عا(. شاخصیبار عامل=87/0شود )تبیین می

 شود. های فوق تأیید میمدل دارای اعتبار و روایی مورد قبولی است و این مدل بر اساس شاخص

این الگو نیز قابل بررسی است. برای بررسی روایی همگرا دو  1مرتبه اول، روایی همگرای تأییدیبا استفاده از نتایج تحلیل عاملی 

 .  (1392رامین مهر و چارستاد،  )شود یمعیار در نظر گرفته م

باشند. با توجه به  7/0بزرگتر از  آلیدهاو در حالت  5/0بارهای عاملی برای هر متغیر مکنون )پنهان( که باید بزرگتر از . میزان 1

های فرعی جهت تبیین چهار مالحظه نمود که بارهای عاملی همه عامل 1توان در شکل در حالت استاندارد، می افزارنرمخروجی 

 است.  7/0عامل اصلی )چهار متغیر مکنون مرتبه اول( بزرگتر از 

 )شود از معادله زیر محاسبه میباشد و با استفاده  5/0( برای هر متغیر مکنون که باید بزرگتر از AVE 2) شدهاستخراج. میانگین واریانس 2

 :(1392رامین مهر و چارستاد، 

𝐀𝐕𝐄                                                                شدهاستخراجاریانس معادله محاسبه میانگین و . 1معادله  =
∑ 𝛌𝟐

𝐢

𝒏

𝒊=𝟏

𝐧
lu 

𝛌i بار عاملی = 

                                                 
 

1. Convergent validity 

2. Average Variance Extracted (AVE) 

 امنیّت

 استادیوم

 فوتبال

 

 زیرساختار

حفاظت 

فیزیکی 

 استادیوم

و مدیریت  

ریزی هبرنام

 مسابقه

 پرسنل و

 کارکنان 

 

 آموزش و تمرین

 صالحیت و  اعتبار

79/0 

90/0 

87/0 
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n تعداد متغیرهای آشکار هر متغیر مکنون = 

به شد سزیر محا صورتبهبرای متغیر مکنون پرسنل و کارکنان مسابقه  شدهاستخراجبا استفاده از معادله فوق میانگین واریانس 

است، روایی همگرای این سازه  5/0در عامل مکنون مرتبه اول  بیشتر از  شدهاستخراجمیانگین واریانس و با توجه به اینکه مقدار 

  شود.تأیید می

 

AVEپرسنل =
(0.78)2 + (0.90)2

2
=  

0.61 +  0.81

2
= 0.71 

گر مقایسه با مربع )توان دوم( همبستگی بین متغیرهای مشاهده شدهاجاستخریز میانگین واریانس الگو ن 1جهت بررسی روایی تشخیصی

همبستگی بین متغیرها باشد، روایی تشخیصی برای آن  بزرگتر از مربع ضریب شدهاستخراجه میانگین واریانس شد. در این حالت، چنانچ

  .(1392رامین مهر و چارستاد، )متغیر وجود دارد 

 با ضرایب همبستگی متغیرهای عامل پرسنل و کارکنان شدهتخراجاسانس مقایسه میانگین واری .4جدول 

 متغیر صالحیت و اعتبار آموزش و تمرین

 71/0  =AVE صالحیت و اعتبار 

71/0  =AVE 50/0  =2R آموزش و تمرین 

بیشتر از مربع  ( در سازه پرسنل و کارکنانAVE=  71/0) شدهاستخراجشود که میانگین واریانس مشاهده می 4در جدول 

( است؛ بنابراین سازه 2R=  50/0ضریب همبستگی میان دو متغیر این سازه یعنی صالحیت و اعتبار و نیز آموزش و تمرین )

 مرتبه اول روایی تشخیصی دارد. تأییدیپرسنل و کارکنان نیز در الگوی تحلیل عاملی 

استفاده شد؛ قابل ذکر است که پایایی سازه معیاری  2ی پایایی سازهمعادله زیر نیز برای بررس ، ازپس از بررسی روایی پرسشنامه

 7/0و بر اساس یك قاعده سرانگشتی مقدار آن باید بزرگتر از  استگر برای تعیین سازگاری درونی متغیرهای آشکار یا مشاهده

 . (1392مهر و چارستاد، رامین)وجود دارد باشد تا بتوان ادعا کرد که سازگاری درونی یا پایایی سازه 

 

𝐶𝑅 =
(∑ λ𝑖)

𝑛

𝑖=1

2
 

(∑ λ𝑖)
𝑛

𝑖=1

2
+(∑ δ𝑖)

𝑛

𝑖=1
 

                                                                   معادله محاسبه پایایی سازه            .2 معادله

 

𝛌i بار عاملی = 

δi خطای متغیر آشکار = 

 

𝑪𝑹پرسنل =
(𝟎. 𝟕𝟖 +  𝟎. 𝟗𝟎)𝟐 

(𝟎. 𝟕𝟖 + 𝟎. 𝟗𝟎)𝟐 + (𝟎. 𝟑𝟗 + 𝟎. 𝟏𝟖) 
=

𝟐. 𝟖𝟐

𝟐. 𝟖𝟐 + 𝟎. 𝟔𝟓
= 𝟎. 𝟕𝟑 

ق در هستند، بنابراین پایایی سازه فو 7/0پرسنل و کارکنان بزرگتر از  معادله پایایی در سازه با توجه به اینکه اعداد حاصل از

    گیرد.تأیید قرار می تحلیل عاملی مرتبه اول مورد

                                                 
1. Discriminant validity 

2. Construct Reliablity (CR) 

)0/78(2 + )0/90(2 0/61 + 0/81 

2 2 
0/71 

)0/78 + 0/90(2 

)0/78 + 0/90(2 )0/39 + 0/18(  2/82 + 0/65 

2/82 
0/73 
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های آموزش و تمرین و توان گفت که عاملارائه شده است که بر اساس آن می 5های پژوهش نیز در جدول  نتایج آزمون فرضیه

های مستقل بر متغیر منابع انسانی )پرسنل و کارکنان( برگزارکننده مسابقه تأثیر دارند متغیر عنوانبهو اعتبار  صالحیت

(05/0P و بر همین اساس )داری معنی طوربهگیرد. همچنین، عامل پرسنل و کارکنان نیز های پژوهش مورد تأیید قرار میفرضیه

 ،همچنین نتایج نشان داد که ضریب تعیین عامل آموزش و تمرین(. 05/0Pبود ) ذارتأثیرگهای فوتبال بر امنیت استادیوم

 آمد.  به دست 75/0 و 60/0، 81/0و  پرسنل و کارکنان به ترتیب  صالحیت و اعتبار

 ( تأییدی عاملی تحلیل نتایج از برگرفته)های پژوهش نتایج آزمون فرضیه. 5جدول

 آماره تی نتیجه آزمون فرضیه
ضریب 

 (2R) عیینت

 یبار عامل

 استانداردشده

روابط  مجذور

 چندگانه
 متغیر مستقل  متغیر وابسته

 پرسنل و کارکنان  استادیوم امنیت 76/0 87/0 75/0 05/13 تأیید فرضیه پژوهش

 صالحیت و اعتبار  پرسنل و کارکنان 62/0 78/0 60/0 87/10 تأیید فرضیه پژوهش

 آموزش و تمرین  پرسنل و کارکنان  80/0 90/0 81/0 45/13 تأیید فرضیه پژوهش

منابع انسانی مربوط به های فرعی نیز نشان داد که هر یك از عامل 6نتایج مربوط به آزمون همبستگی اسپیرمن مندرج در جدول 

 دار دارند. قه با یکدیگر ارتباط مثبت و معنیبرگزارکننده مساب

 انی برگزارکننده مسابقههای منابع انسارتباط بین عامل. 6جدول 

 متغیر میانگین و انحراف استاندارد بستگیمیزان هم داریسطح معنی

023/0 391/0  
 صالحیت و اعتبار 98/3 ± 90/0

 آموزش و تمرین 92/3 ± 78/0

 گیریبحث و نتیجه

 یاصل هایعامل یکی از بقات فوتبالمسا برگزارکننده (پرسنل و کارکنان) منابع انسانی ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود کهمهم

 هاییومو موقت( حاضر در استاد یهمه کارکنان )دائم پرسنل و کارکنانو منظور از  استفوتبال  هاییوماستاد امنیتتأمین مؤثر بر 

 ومین استاد)کارکنا غیرامنیتی( و یو انتظام ینظام یروهای)ن امنیتیمسابقات فوتبال است که شامل پرسنل  یفوتبال جهت برگزار

. در ارتباط با عامل پرسنل و کارکنان دو عامل است( یرهداوطلب و غ یروهایاورژانس، ن ،نشانیآتش اییروهفوتبال، ن یئتو ه

و  1و میل( 2010هال ) .است بحث مورد آنها ینآموزش و تمر یزو ن یستگیو شا یتصالح یشینه،پ یتحت عنوان بررس یفرع

د ندانمیآموزش مؤثر کارکنان و پرسنل  را ها و اماکن ورزشیاستادیوماز زیرساختارهایی همچون  کلید محافظت( 2015) همکاران

 امنیتی(، نیروهای نظامی و های ورزشی مسئول برگزاری مسابقه )کارکنان هیئت فوتبال و استادیومکارکنان سازمانو معتقدند 

آموزش ببینند و در مورد  درستیبه، متصدیان بلیت و غیره بهتر است هاو همه کارکنان روز مسابقه اعم از راهنماها، فروشنده

را  استادیوم امنیتآگاه بوده و نقش و مسئولیت خود در طول عملیات تأمین  استادیوم امنیتهای تأمین و شیوه هامشیخط

گواهینامه و تأییدیه برای این ماهر و صدور  امنیتی( نیز پرسنل 2009. به عقیده سیسلك )(2006هال، )درک کنند  خوبیبه

کند آموزش کارکنان جهت ( پیشنهاد می2010هال )همچنین کند. را تضمین می استادیوم امنیتکارکنان از عواملی است که 

های ورزش )متشکل از سازمان امنیتو گروه فرماندهی رویداد ورزشی در سه سطح اصلی انجام شود؛ در سطح فوقانی  امنیتتأمین 

ها و خدمات اورژانس پزشکی( آموزش نشانیآتشهمچون مدیریت اماکن ورزشی، پلیس، مدیریت امور اضطراری و بحران،  مختلف

                                                 
1. Mil 
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ورزشی هدایت  امنیتهای مختلف حاضر در گروه فرماندهی ها و گروههای مؤثر میان سازمانباید در جهت ارتباطات و همکاری

های آموزش و ها، سرپرستی برنامهو رویه هامشیخط درآوردندر زمینه به اجرا شود. کارکنان سطح نظارتی )سطح میانی( باید 

، مسئوالن ، کارکنان سطح عملیاتی )همچون مسئوالن پارکینگ استادیومدرنهایتارزیابی پرسنل و کارکنان آموزش ببینند. 

در شغل  یفهوظانجام( در مورد نحوه امنیتیهای تر نیروکارکنان حاضر در کنار زمین مسابقه و از همه مهمها، تأسیسات، فروشنده

بینند. نیروهای داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزشی را نیز آموزش می استادیوم امنیتو جایگاه خود و نحوه کمك به تأمین 

در این زمینه،  ند.های الزم را ببیندارند که بهتر است در آن زمینه آموزش وظایف خاصی استادیوم امنیتدر ارتباط با تأمین 

در انتخاب و گزینش نیروهای داوطلب توانمند و شایسته  ینکهباا گزارش کردند( در تحقیق خود 1396حقدادی و همکاران )

تواند موجب بروز مشکالتی در با محیط درونی سازمان می آنهااست، لیکن فقدان آشنایی  کنندهتعیینبسیار موفقیت سازمان 

از سازمان گردد؛  آنهاهای احتمالی و بعضًا کاهش انگیزه و تعهد سازمانی و خروج کارکنان، ایجاد تعارض با سایر آنهاهماهنگی 

 های مستمرآموزشها، قوانین و مقررات، اهداف، خطی مشی متمرکز بر های توجیهی، انجام اقداماتی از قبیل آموزشروازاین

های آموزشی بر اساس نیازهای داوطلبان، بتواند به آشنایی بیشتر برنامه نآنان و نیز تدویجهت افزایش کیفیت خدمات  داوطلبان

رسنل برگزاری و نیز نیروهای آموزش پکمك نماید.  آنهاحفظ و نگهداری  درنهایتداوطلبان با سازمان و بهبود عملکرد آنان و 

در مورد  های استادیومورودی کنندهکنترل، آموزش پرسنل (2010هال،)در مورد نحوه رفتار با تماشاگران  استادیوم امنیتی

، 2010هال،)های مدیریت جمعیت ، آموزش تکنیك(2006؛ هال،2010هال،)های بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامه افراد شیوه

آموزش نیروهای  درنهایتو  (2006هال،)های مقابله با بحران های مدیریت ریسك و روش، آموزش برنامه(2012،ونسوناس

متغیرهایی  (2006هال،) کشتارجمعیهای گذاری و انواع سالحو پرسنل برگزاری در مورد نحوه برخورد با تهدیدات بمب نیتیام

های فوتبال را در استادیوم امنیتها ارتقاء و احتماالً توجه به آن قرارگرفتههستند که در پژوهش حاضر مورد تأیید کارشناسان 

اماکن  تیامن نیتأم ندیمؤثر در فرا یدر مقاله خود آموزش افراد در مشاغل تخصصنیز ( 2015ن )و همکارا لیمپی خواهد داشت. 

خدمت را  نیدر ح یهاآموزش زیاز خدمت و ن شیدو نوع آموزش پ نهیزم نیقرار داده و در ا دیرا مورد تأک یرزشو یدادهایو رو

)مثل  المللیبینهای داخلی و از طریق همکاری استادیوم امنیتدر همین زمینه افزایش دانش و آگاهی مسئوالن . دانندیمؤثر م

 باشد که این یافته با کنندهکمكتواند های سایر کشورها( میمربوطه و نیز بازدید از استادیومها و سمینارهای حضور در همایش

( آموزش و توانمندسازی 1397سخ )همچنین، میرصفیان و را است. راستاهم( 2012اغلو )( و رمضان2006نتایج تحقیق هال )

 شناختیروانهای دهند. به عقیده این محققان ارتقاء تواناییکارکنان در مدیریت بحران را مورد تأکید قرار می شناختیروان

اثرگذار  هابحرانای آنان، بر بازدهی بیشتر آنان در زمان وقوع تواند عالوه بر گسترش بیشتر عملکردهای شغلی و حرفهکارکنان می

 داشته باشد. بوده و در کاهش خسارات سازمانی در ابعاد مالی، انسانی، اجتماعی و سیاسی نقش اساسی 

نکته دیگری که در مورد پرسنل و کارکنان باید بدان توجه شود بررسی پیشینه و نیز صالحیت )شایستگی( این افراد و صدور 

در  استادیوم امنیت(، بهتر است سابقه و پیشینه کارکنانی که مسئول تأمین 2010اعتبارنامه برای ایشان است. به عقیده هال )

پیشگیری کرد. همچنین، این افراد باید دارای  ررسی و تأیید شود تا از دسترسی افراد ناشناخته به استادیومروز مسابقه هستند ب

( در پژوهش 2003( و پانترا و همکاران )2009ك ). سیسل(2010هال، )مجوز کار از سوی مراجع قانونی و نهادهای دولتی باشند 

اند. البته باید توجه کرد که برگزاری مسابقات فوتبال مورد تأکید قرار داده دار برای همه پرسنلخود صدور کارت شناسایی عکس

در برگزاری  دهکننمشارکت یشتر در مورد نیروهای غیرنظامیمحققان پژوهش حاضر، بررسی صالحیت و پیشینه افراد ب زعمبه

 امنیتمسئول تأمین  امنیتییروهای نظامی و زیرا ن؛ برگزاری مسابقات فوتبال( قابل بحث است اندرکاراندستمسابقه )زیر نظر 

اما در مورد  یستنها و مشخص هستند و نیازی به بررسی سابقه و پیشینه آن شدهشناختهافراد  ینوعبههای فوتبال استادیوم

صدور کارت شناسایی ، متصدیان بلیت، راهنماها و غیره این نوع بررسی و نیز های استادیومفروشنده خصوصبهمی نیروهای غیرنظا
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دار برای تمام پرسنل روز بازی، اصحاب رسانه و غیره، کارت شناسایی عکس صدور طورکلیبهرسد. دار ضروری به نظر میعکس

کننده باشد. کمكتواند ها نیز میصادره جهت جلوگیری از احتمال جعل آن های شناساییاستفاده از هولوگرام بر روی کارت

در تمام لحظات  آویزگردن صورتبهنشینان، کادر فنی و پرسنل برگزاری بازی از کارت شناسایی خود تاستفاده همه نیمک

های حاضر در لیگ برتر ادر فنی تیمنشینان و کورد نیمکتمسابقه خواهد بود. این مورد در م امنیتمسئوالن تأمین  رسانکمك

 شود. اجرا نمی خوبیبهها و فروشنده بلیتمتصدیان  اما در مورد برخی از عوامل برگزاری همچون شودمیاجرا 

تحلیل سلسله مراتبی شدند که  های فوتبالاستادیوم امنیتعوامل اصلی مؤثر بر  (1395نژاد و همکاران )پژوهش همتیدر 

توان داشت این باشد یافته میترین برداشتی که از این شاید مهم در اولویت آخر قرار گرفت. «کارکنانپرسنل و » عامل درنهایت

( انگشت اتهام به سمت امنیتیبین تماشاگران و یا سایر حوادثی  زدوخورد) که اغلب در صورت وقوع حوادث ناگوار در استادیوم

نی باید آخرین کسا امنیتیاصوالً نیروهای  این محققان زعمبهرود اما نشانه می یوماستاد امنیتمسئول تأمین  امنیتینیروهای 

های های صورت گرفته در ایران، استادیوممشاهدات عینی و نتایج پژوهش زعمبهگیرند؛ زیرا باشند که مورد مؤاخذه قرار می

 و همکاران، خبیری؛ 1395نژاد و همکاران، )همتی وبی ندارندوضعیت مطل امنیتیفوتبال ایران )زیرساختارها( از نظر استانداردهای 

نیز در حفاظت  امنیتیحتی بهترین نیروهای  این شرایطو در  (1383الهی و پورآقایی،  ؛1385منصوری و مظفری،  شاه ؛1389

رسد همین مشکالت ها دچار مشکل خواهند بود. از سوی دیگر، به نظر میآن امنیتها و تأمین فیزیکی از این استادیوم

مشکالت  خصوصبهدچار مشکل کرده و زمینه را برای وقوع حوادث ناگوار  ریزی و مدیریت مسابقه را نیززیرساختاری کار برنامه

 جمعیت مستعد کرده است.  هاینظمیبیمربوط به 

خوب و ماهر  امنیتیان و پرسنل در روز مسابقه بدون کارکن هایوماستاد ینو مجهزتر ینبهتر امنیت یناذعان کرد تأم یدبا

 یزفوتبال و ن اندرکاراندست سوی از آنهاپرسنل برگزارکننده و آموزش  یاصول ینشتوجه به گز ینبنابرا؛ خواهد بود غیرممکن

خواهد داشت. ضمن  یتفوتبال همواره اهم هاییوماستاد امنیت ینمسئول تأم امنیتیو  ظامین یروهاین یژهتوجه به آموزش و

تالش خود را بکنند  یتنها یدبا ینهزم ینان است و در اشهروند یاجتماع امنیت ینمسئول تأم امنیتیو  ینظام یروهاین اینکه

 پاسخگو باشند. یدبا وارههم یورزش یادینناگوار در م امنیتیدر صورت وقوع حوادث  یراز

های فوتبال در کشورهای مختلف جهان اتفاق یومحوادث ناگواری که در استاد درنتیجهتوان گفت می کلی گیرینتیجه عنوانبه

ها و نیز توسعه و تدوین ها و تهدیدها بر راهکارهای کاهش ریسكاندرکاران استادیوماست، بهتر است صاحبان و دستافتاده 

کز شوند. در همین ها متمراین استادیوم امنیتها و اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت افزایش ایمنی و ، رویههامشیخطها، طرح

شود تدابیری اتخاذ شود تا دهندگان مسابقات فوتبال ایران پیشنهاد میای فوتبال و سازمانهاندرکاران استادیومدستبه زمینه، 

دار و دارای ها و غیره از کارت شناسایی عکسههمه کارکنان روز مسابقه اعم از متصدیان بلیت، راهنماها، فروشند امنیتیبه لحاظ 

. مورد توجه قرار دهند دقتبه آنها سوءپیشینهسوابق و  آنهاجذب نموده و در فرایند  استفاده آویزگردن صورتبهلوگرام هو

همه کارکنان روز مسابقه و نیز نیروهای انتظامی  ،و تهدید احتمالی در استادیوم خطر هرگونهبرای مواجهه و مقابله با همچنین، 

های مخصوص در زمینه کنترل و مدیریت جمعیت، مدیریت ریسك و بحران، مقابله با آموزش استادیوم امنیتمسئول تأمین 

 ها تمرین داشته باشند. و غیره ببینند و در این زمینه تهدیدات تروریستی، تخلیه استادیوم
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Abstract 

Objective: This work aimed to investigate the role and importance of human resources in securing 

football stadiums.  

Methodology: This study was applied in terms of its purpose, and the quantitative and quantitative 

approaches were used to collect data and achieve goals. In the qualitative phase, semi-structured 

interviews were conducted with twelve experts that were selected purposefully. In this phase, a 17-item 

questionnaire was developed that was answered by 144 randomly selected participants (including police 

officers, soccer experts, organizers, and stadium managers) in the quantitative phase. The exploratory 

and confirmatory factor analysis was used to analyze the quantitative data and test the research 

hypothesis. 

Results: The results obtained showed that human resources (security and non-security forces) are one 

of the main factors affecting the security of the stadiums. Training personnel (t = 13.45, P  0.05) and 

credentialing (t = 10.78, P  0.05) them, respectively, with 0.90 and 0.78 loading, are two sub-factors 

for human resources that affect enhancement of a stadium security (P  0.05). 

Conclusion: Human resources involved in holding football matches should understand their role and 

responsibility in securing stadiums during match day operations. Also trained and accredited human 

resources could ensure a safe and secure environment for the spectators, athletes, and officials in 

stadiums.  
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